R o k o v a n i e
K bodu č. 1
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných na zasadnutí a konštatoval,
že zasadnutie je uznášania schopné, prítomní sú všetci poslanci OZ. Oboznámil ich s
navrhovaným programom a požiadal o jeho doplnenie resp. pozmenenie. Keďže tomu
tak nebolo navrhovaný program bol prítomnými poslancami schválený.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Viera Mamrillová a Milan Čarnota.
Zapisovateľkou je pracovníčka OcÚ – Mária Palubová.
Do návrhovej komisie na pripravu uznesenia boli schválení: Ing. Peter Labant, Ján
Bočkaj a Mgr. Juraj Berila. Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby započala
s prípravou návrhu na uznesenie.
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí a
konštatoval, že bod B 2 uznesenia č. 4 zo dňa 27. 7. 2007 treba zrušiť, pretože nie je
možné ho splniť, nakoľko žiadateľka Marta Mačugová nesúhlasí s odkúpením parciel
uvedených v tomto bode. Ostatné body prijatých uznesení sa plnia priebežne.
K bodu č. 2
V zaslanom materiáli „ Rozpočet obce na roky 2008 – 2010“ je uvedené aj plnenie
rozpočtu k 30. 9. 2007, uviedol starosta obce a podrobne oboznámil prítomných z jeho
plnením. K 30. 9. 2007 boli príjmy dosiahnuté vo výške 11 503 tis. Sk, to je 78,74 %
z ročného plánu. Z toho obec dosiahla príjmy v sume 6 800 tis. Sk a príjmy ZŠ činia
4 703 tis. Sk. Výdavky boli čerpané vo výške 8 750 tis. Sk, t. j. 59,7 % z ročného plánu.
Z toho výdavky obce činia 2 781 tis. Sk a výdavky ZŠ sú vo výške 4 969 tis. Sk. Starosta obce zdôraznil, že je potrebné urobiť úpravy rozpočtu na rok 2007 a to navýšenie príjmov a výdavkov o + 268 tis. Sk. Ďalej uviedol, že nezávislým auditorom bol
vykonaný audit ročnej účtovnej závierky za rok 2006 a zároveň oboznámil prítomných
z jeho výsledkom. Zdôraznil, že kontrolu účtovníctva by mal vykonávať aj kontrolór
obce, ale ten sa v roku 2006 vzdal funkcie a aj poslanci OZ majú právomoc
kontroly.
K bodu č. 3
Miestne dane a to daň z nehnuteľnosti a polatok za psov, starosta obce navrhol
ponechať v rovnakej výške ako v roku 2007, a riešiť ich až v roku 2008 spolu s
problematikou poplatkov za hrobové miesto, ktoré obec zavedie po majetkoprávnom
vysporiadaní cintorína. Miestny poplatok za komunálny odpad navrhol zvýšiť na 55,- Sk
za 1 vývoz a tak ho aspoň čiastočne prispôsobiť stále rastúcim skutočným nákladom
na odpadové hospodárstvo. Uviedol, že vývozné cykly ostanú nezmenené, aj v roku 2008 budú 3 vývozné cykly + vývoz vriec. Vývozné dní a týždne budú dohodnuté
na spoločnom jednaní okolitých obcí s firmou EKOS. K povinnému kompostovaniu
starosta uviedol, že obec navrhla zriadiť kompostovisko pri píle.
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K bodu č. 4
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na roky 2008 – 2010.
Návrh rozpočtu bol vypracovaný podľa čerpania v roku 2006 a 2007. Rozpočet obce
so ZŠ s MŠ na rok 2008 je vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 15 355 tis. Sk.
Rozpočet na roky 2009 a 2010 je tiež vyrovnaný.
K bodu č. 5
a) Starosta obce uviedol, že obec odpredala Márií Virostkovej, Veľký Lipník č. 319,
sklad P-B plynu spolu s pozemok. Po zameraní a vypracovaní GO plánu sa zistilo, že
sa tam ešte nachádzajú diely, ktorých vlastníkom je Obec Veľký Lipník. Preto Mária
Virostková opäť požiadala Obec o odpredaj tohto majetku (týchto dielov), aby mohla
požiadať Správu katastra o zápis prevodu nehnuteľnosti.
b) Ďalej starosta obce uviedol, že obec doteraz pri odpredaji majetku (pozemkov)
obce občanom, ktorí si majetkoprávne vysporiadavali svoje pozemky, použivala cenu
20,- Sk/m2 a navrhol túto cenu v zmysle vyhlášky č. 582/2004 zvýšiť na 56,- Sk/m2.
c) K majetkoprávnemu vysporiadaniu cintorína starosta obce uviedol, že s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Veľký Lipník zatiaľ zmluva ešte vypracovaná nebola. S pani
Martou Mačugovou zmluva bola vypracovaná, ale táto ju nepodpísala, pretože nesúhlasí s ponuknutou náhradou ornej pôdy za časť parcely, ktorej je menovaná vlastníčkou.
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že oslovil projektanta ohľadom vypracovania
projektovej dokumentácie na Dom smútku, ale ešte predtým treba urobiť výber vhodného pozemku. Najvhodnejším by bol pozemok oproti starej budovy MŠ, ale tento je majetkom cirkvi.
d) V priebehu roka 2007 došlo k zmene vykonávateľa správy ciest. Teraz naša obec
od čísla domu 1 po razcestie do Lesnice patrí pod správu Spišská Stará Ves a horný
koniec (od razcestia na Lesnicu) patrí pod Starú Ľubovňa. Správa ciest v Spišskej Starej Vsi nás upozornila, že každý občan obce je povinný pred svojím domom udržiavať
chodník aj v zimnom období, zdôraznil starosta obce.
K bodu č. 6
K prejednanému programu bola zahájená diskusia, v ktorej vystúpili:
1) Ing. Viera Mamrillová sa informovala ohľadom ČOV pri bytovkách č. 341 a 340,
či poplatky za služby ČOV platia aj nájomníci bytovky č. 341, pretože v rozpočte je
uvedená len bytovka č. 340. Ďalej uviedla, že v okolí ČOV je citiť pomerne nepríjemný zápach, či je čistička funkčná.
2) Ing. Peter Labant navrhol, aby v základnej škole v obci bol zavedený kamerový
systém a požiadal poslanca Mariána Bočkaja (zástupcu obce), ktorý je členom Rady
školy, aby tento návrh predniesol na jej zasadnutí.
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3) Ján Bočkaj sa informoval ohľadom vysporiadania majetku okolo pomníka a parku
pri predajni Jednoty COOP.
4) Mária Čarnotová, obyvateľka obce číslo domu 52, sa informovala ohľadom dokončenia miestnej komunikácie k domu č. 112. Ďalej uviedla, že okolo záhrady pri
dome č. 52 sa nachádzajú stromy (topole), ktoré im prekažajú a preto by ich chceli
vyrezať.
S pripomienkami, návrhmi a dotazmi vystúpili aj ďalší poslanci. Starosta obce zodpovedal na všetky vznesené pripomienky, dotazy a návrhy a diskusiu ukončil.
K bodu č. 7
Ing. Peter Labant – predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie. Po
jeho doplnení bolo uznesenie prítomnými poslancami jednohlasne schválené.
K bodu č. 8
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. Zároveň poďakoval poslancom za
spoluprácu v roku 2007 a do nového roku 2008 im poprial všetko najlepšie, veľa
elánu, osobných a pracovných úspechov. Oboznámil ich ešte s dátumom najbližšieho
zasadnutia OZ a zasadnutie ukončil.

